Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Św. Stanisław Kostka. Ur odził
się w Rostkowie pod Przasnyszem
w końcu grudnia 1550r. jako syn
kasztelana zakroczymskiego Jana
Kostki oraz Małgorzaty z Kryskich. W wieku 14 lat wyprawiony
został razem ze starszym bratem,
Pawłem i pedagogiem Bilińskim
do Wiednia. Uczęszczał tam do
gimnazjum cesarskiego, prowadzonego przez jezuitów. Był pilnym, pojętnym i myślącym
uczniem, o czym świadczą zachowane po nim notatki. Czyniąc postępy w nauce, żył równocześnie intensywnym życiem religijnym, które wcześnie doszło u niego do swej dojrzałości i rozkwitu. Gdy w grudniu 1565r. popadł w krótką lecz niebezpieczną chorobę, jego duchowość zaznaczyła się wielkimi
przeżyciami wręcz doznaniami mistycznymi, związanymi z
jego gorącym nabożeństwem do Matki Bożej. Wtedy odkrył
swoje zakonne powołanie i zaczął zmierzać zdecydowanie do
jego realizacji. Natrafił jednak na trudności ze strony rodziny.
By ich uniknąć, w sierpniu 1567r. uszedł tajemnie z Wiednia i
dotarłszy pieszo do Bawarii, zgłosił się w Dylindzie do św.
Piotra Kanizego, który był wówczas prowincjałem jezuitów
niemieckich. Kanizy rozpoznał w nim te same wartości co
wychowawcy w Wiedniu. Licząc się jednak z dalszymi protestami rodziny, skierował obiecującego młodzieńca do Rzymu.
Wreszcie w październiku 1567r. Stanisław został przyjęty do
Towarzystwa Jezusowego przez generała zakonu św. Franciszka Borgiasza. Przeżył to głęboko. Ale w rzymskim nowicjacie
przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale nie miał przebywać
długo. Zachwyciwszy wszystkich swoją duchową dojrzałością
i rozmodleniem, w sierpniu następnego roku gwałtownie rozchorował się i po kilku zaledwie dniach zmarł. Było to późnym wieczorem w wigilie Wniebowzięcia, jakby śpiesząc się
na tę uroczystość do nieba, do Tej, którą przez całe życie gorąco czcił i kochał. Otoczenie, a potem także ludność Rzymu,
nie miało najmniejszej wątpliwości, że z ziemi odszedł święty.
Kult zrodził się natychmiast i zupełnie spontanicznie. Na początku XX w. św. Stanisława ogłoszono patronem polskiej
młodzieży. Następnie papież Jan XXIII w 1962r. ogłosił go
jednym z głównych patronów Polski. Wspomnienie św. Stanisława Kostki obchodzimy w Kościele 18 września.
Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski
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MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE BROŃ NAS W WALCE,
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
POKORNIE PROSIMY.
A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIESKIEGO, SZATANA I INNE
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUBĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA.
AMEN.
Parafia p.w. Św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Strona internetowa:
http://ndmswmichal.pl/
Msze św. w niedziele:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
13.00; 18.00
Msze św. w dni powszednie
7.00; 18.00
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt.: 10-12
16-17:30
(bez czw., sob. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych;
zaś w wakacje tylko po południu)
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet
mój bijącym i policzki moje rwącym mi
brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed
zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie
wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i
wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest
Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy
toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto
jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży
do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga.
Któż mnie potępi? Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ref: W krainie życia będę widział Boga.
Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła.
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś
będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie
spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła
go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra
nie mają odzienia lub brak im codziennego
chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w
pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» –
a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda?
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z
uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale
może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja
spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez
uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Oto słowo Boże.

16 WRZEŚNI 2018
AKLAMACJA PRZED
EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany
dla mnie, a ja dla świata.

Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Marka.
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał
uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
jednego z proroków». On ich zapytał: «A
wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział
Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz».
Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o
Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że
Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że
będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie
zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął
Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc
na swych uczniów, zgromił Piotra słowami:
«Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Potem przywołał do siebie tłum razem ze
swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je». Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 16 WRZEŚNIA 2018
7.00 + Mariannę Wiśniewską greg.21
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Leszka Szyndlera w 25 r. śm.
11.30 Dziękczynna za 30-lecie istnienia
Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Janinę, Wacława, Henryka Liwskich, Jadwigę, Mieczysława Paruszewskich
PONIEDZIAŁEK 17 WRZEŚNIA 2018
7.00 + Mariannę Wiśniewską greg.22
7.00 INTRONIZACJA
7.00 + Wiktorię, Czesława, Marię, Stanisława Traczyków.
18.00 + Janinę, Stanisława Miętek.
18.00 + Jadwigę Siwek.
WTOREK 18 WRZEŚNIA 2018
7.00 + Mariannę Wiśniewską greg.23
7.00 + Elżbietę Jaskowiak, Grażynę Wodyńską, Mariannę Grzelak.
7.00 + Konstancję, Józefa Szczecińskich,
dziadków Dzięgielewskich i Szczecińskich.
18.00 + Jarosława Malczyka w 1 r. śm.
18.00 + Tadeusza Bojczewskiego pp.
ŚRODA 19 WRZEŚNIA 2018
7.00 + Mariannę Wiśniewską greg.24
7.00 + Barbarę Antosiewicz w 3 r. śm.
7.00 + Jana, Wandę, Mirosława ( 1r. śm. )
Grączewskich, Halinę, Czesława Grzybołowskich.
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Piotra i Jana Łuszcz.

CZWARTEK 20 WRZEŚNIA 2018
7.00 + Mariannę Wiśniewską greg.25
7.00 + Zofię Kaszyńską pp.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 16.09.2018R.
1.

7.00 + Leszka Kozłowskiego pp.
18.00 + Annę, Jadwigę, Hipolita, Józefa
Szatraj.
PIĄTEK 21 WRZESNIA 2018
7.00 + Mariannę Wiśniewską greg.26
7.00 + Władysława, Irenę, Weronikę
Świetlickich, Alfreda, Franciszkę, Bolesława Piotrowskich.
7.00 + Eugeniusza Dołęgowskiego.
18.00 + Lucjana, Mariannę, Mariana
Bułka, Andrzeja Drwęckiego.
18.00 + Włodzimierza ( 2r. śm. ), Dorotę
Nowakowskich, Aleksandrę, Bronisława
Krężlewicz.
SOBOTA 22 WRZEŚNIA 2018
7.00 O opiekę i Boże Miłosierdzie dla Tomasza i Ani.
7.00 + Jerzego Ancerowicza, Teresę, Jerzego Jędrzejczak, zm. z rodz. Woźniaków, Ancerowiczów i Jędrzejczaków.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.00 + Jadwigę, Jana Wasiak.
18.00 + Mariannę Wiśniewską greg.27
18.00 + Mariana Nercza, Czesława Grzelaka, Jadwigę Grzybowską, zm. z rodz.
Nerczów i Grzelaków.
NIEDZIELA 23 WRZEŚNIA 2018
7.00 + Mariannę Wiśniewską greg.28
8.30 + Hannę Tobolczyk w 6 r. śm, Irenę,
Bogusława Mazanek.
10.00 + Mariannę, Michała Wdowiarskich, Józefę, Michała, Wiesława Chudych, Danutę, Wacława Dabrowskich,
Krystynę Pietrzyk.
11.30 + Krystynę, Jana Lipskich.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Stefana Traczyka, Piotra Bieleckiego, Magdalenę Łukaszuk.

8.

Dziś III Niedziela miesiąca. Zapraszamy na modlitwę adoracyjną
przed Najśw. Sakramentem w godz.19.00 – 21.00.
Również dzisiaj rozpoczyna się cykl konferencji przed ślubnych. Spotkania będą się odbywały w niedziele o godz.19.00 w sali przy kancelarii.
We wtorek 18 września o godz.17.30 będzie próba sypania kwiatków
dla bielanek i dziewcząt ,które chciały by to robić. Prosimy o kwiatki
do sypania na procesję.
Rozpoczynamy zapisy młodzieży kl. III gimnazjum i kl. VIII – Szkoły
Podstawowej do sakramentu Bierzmowania – w zakrystii lub kancelarii parafialnej – od dziś do 26 września włącznie.
Skauci Europy zapraszają rodziców i dzieci zainteresowanych Skautingiem na spotkanie rozpoczynające kolejny rok działalności w sobotę 22 września o godz.10.00 przy kancelarii.
W przyszłą niedzielę 23 września będziemy przeżywać Uroczystość
odpustową ku czci Św. Michała Archanioła. Suma odpustowa z procesją o godz.13.00 .Zapraszamy.
Od dnia 28 września / piątek / będziemy przyjmować zapisy intencji
mszalnych na rok 2019.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Julian Bronisław Kasiak, Janusz Nowodworski, Jan Łagowski
Wieczny odpoczynek...

